Sveriges Frimärksungdom
Medlemstidning

Nr. 1 • FEBRUARI 2018 (39 årgången)

H

aga slott uppfördes
genom Gustav IV Adolfs
initiativ eftersom Gustav III:s paviljong blivit för
trång som bostad åt den växande
kungafamiljen.
I maj 1802 började man med
grundläggningsarbeten och
1805 stod slottet klart.
I slottet har bott: Gustav IV
Adolf, Oscar I, Änkehertiginnan
Therese av Dalarna, Prins Erik
och kronprins Gustav Adolf (vår
kungs pappa). Vår kung och alla
Hagasessorna är födda på Haga
slott. Efter att kronprins Gustav
Adolf avled så flyttade familjen
till Kungliga slottet.
År 1966 överlät Gustaf VI Adolf
slottet till regeringen att användas som gästbostad åt prominenta gäster från utlandet.
Den 23 april 2009 meddelade
Statsrådsberedningen att dispositionsrätten skall återföras
till den kungliga familjen så att
Haga slott ska kunna vara bostad åt kronprinsessan Victoria.
I december 2009 påbörjades en
renovering för att anpassa slottet
till en värdig bostad för Kronprinsessparet, som kunde flytta i 15
november 2010.
Renoveringen kostade runt 40
miljoner kronor.

Haga slott
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En saga om en saga

Selma Lagerlöf & Nils Holgersson

S

elma Lagerlöf levde
mellan 1858 och
1940. Hon är en av
våra mest kända
författare och skrev
många böcker och
berättelser. Den mest kända
boken är kanske Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige,
som hon skrev på beställning
1906. Boken kom att användas i
skolorna som geografibok.
Selma Lagerlöf föddes på
Mårbacka i Värmland och hon

blev nobelspristagare 1909 och
ledamot av Svenska Akademin
1914.
Nils Holgerssons underbara
resa genom Sverige handlar om
den skånska pågen Nils som
följer med den vita tamgåsen
på dess färd tillsammans med
vildgässen norrut.
Nils Holgersson är ett vanligt
motiv bland våra minnespoststämplar och det finns många
olika. Även som aerogram har
Nils Holgersson förekommit.
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Laos – de vackra
frimärkenas land

F

ör många frimärkssamlare
är Laos ett favoritland.
Detta hänger till stor del
samman med att landet
från frimärksstarten 1951 fram
till 1970-talet gav ut några av
världens vackraste frimärken.
När fransmännen kom till Laos
under andra delen av 1800-talet
bestod landet av tre kungadömen som beboddes av laotier. De
kallade sina länder för Lao utan
s i slutet. Men på franska brukar
ord i flertal sluta på just bokstaven s varför fransmännen kal�lade området för Laos. Idag heter
landet av denna orsak Laos på
svenska liksom på de flesta andra
språk.
År 1893 gjorde fransmännen
Laos till en del av Franska Indokina som även bestod av Kambodja och Vietnam. Rent geografiskt finner vi Laos i Sydostasien
mellan Thailand och Vietnam.
Kolla gärna i en kartbok eller på
internet!

Mekong, en av världens stora
floder, flyter genom Laos från
norr till söder. De flesta laotier
lever på jordbruk och fiske. Laos
är ett av jordens fattigaste länder
och många laotiska barn har inte
på långa vägar samma möjligheter till skola och utbildning som
barn och ungdomar i Sverige.
Befolkningen i Laos uppgår till
7.8 miljoner och huvudstaden
heter Vientiane. Länge var det
svårt att besöka landet men numera besöks det regelbundet av
många turister och det är naturligtvis bra för landets ekonomi.
Laos blev självständigt år 1954.
Då var landet en monarki med
kung. Tyvärr drabbades landet
av ständiga konflikter med långa
perioder av inbördeskrig. År 1975
blev Laos en folkrepublik och så
är det än idag.
Laos har hela 48 etniska grupper. Detta innebär att de talar
olika språk och att de har olika
seder och traditioner. Många av
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dessa etniska grupper har avbildats på frimärken.
Flertalet laotier är buddhister
och under årens lopp har det
kommit många frimärken som
visar buddhistiska tempel och
gudomligheter. Här visas några
av dessa frimärken.
För dig som samlar djur på
frimärken finns det mycket att
hämta. Här avbildas ett klassiskt
elefantmotiv från 1958. Det ingår
i en serie på sju praktfulla frimärken. Jag har också valt att visa ett
leopardfrimärke från 1970.
Laos fick sina första frimärken
år 1951. Om du tittar noga ser du
att samtliga frimärken har landbeteckningen Royaume du Laos
vilket betyder Kungariket Laos.
Det var också under perioden
som monarki från 1951 till 1975
som Laos gav ut sina allra finaste
frimärken.
Christer Brunström
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Scouting, ungdomsrörelse
på frimärken

D

en internationella scout- Bluff & Båg.................................... 13
rörelsens grundare var
engelsmannen Robert
Baden Powell (18571941). Han ordnade 1907 det
Scouting har en fostrande
första scoutlägret som innebar
målsättning. Medlemmarna har
födelsen av den världsomfattanallmänt sunda livsvanor och skall
de ungdomsrörelse som idag har
verka för en miljö fri från alkohol,
48 miljoner medlemmar i snart
droger och narkotika. Friluftsliv
alla världens länder.
står för en stor del av scouting
och lägerlivet har en viktig betydelse.

Scouting kom till Sverige 1910
och idag har vi över 120.000
svenska scouter. Det är vargungar, blåvingar, scouter, seniorscouter och ledare. Många deltar varje
år i något av de många scoutläger som anordnas.

Scoutliljan är en symbol för
scouting, och har snarlika utseenden i många länder. Svenska
scoutförbundet, det största av
de fem svenska förbunden med
53.000 medlemmar, har en lilja
ovanpå en treklöver. Treklövern
är flickscouternas emblem.
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Scouting är ett omtyckt samlarområde och redan för 30 år
sedan så hade det givits ut över
3100 olika frimärken med scoutmotiv i 240 olika länder. Man
måste dock räkna bort ca 400
frimärken som är så kallade ”icke
önskvärda utgåvor” (svartlistade
frimärken). Dessutom finns det
ett stort antal stämplar, helsaker
och block. Hur många scoutmärken det finns idag vågar jag
inte säga men en gissning skulle
kunna vara 15.000.

Varför samlar man då scoutfrimärken? Kanske för att man en
gång varit scout och därför ”alltid” scout. Själv är det nu många
år sedan jag lämnade scoutlivet
på grund av skola och avflyttning från hemorten. Med mina
scoutfrimärken är jag kvar inom
scouting, och minns för alltid
scoutkvällarna, utflykterna till
scoutstugan, lägren och kamraterna.
Bertil

